
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 08/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  13 de Abril de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.15 horas  
Aprovada em:  27 de Abril de 2010 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
José Manuel Lucas Gonçalves  
 
Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

 

 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
a Senhora Vereadora Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha, 
não pode estar presente na reunião por motivos profissionais, 
deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta. -  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO 
DE TRABALHADORES.- ---------------------------------  

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– ROSA BRANCA ARAÚJO PIRES DA SILVA E OUTRO – Ampliação 
de habitação – Fome Aguda – Odeceixe – cinco de Abril de 
dois mil e dez -----------------------------------  
– KLAUS JÜRGEN REHN – Construção de habitação – Brejo 
Longo – Rogil – sete de Abril de dois mil e dez ---------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZ: – Depois de ter 
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sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de seis de Abril de dois mil e dez.  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------   
PORTARIA número cento e noventa e seis barra dois mil e 
dez, do Ministério da Cultura, publicada na Primeira Série, do 
Diário da República número sessenta e nove, de nove de 
Abril, que aprova o formulário para pedido de inventariação de 
uma manifestação de património cultural imaterial e as 
respectivas normas de preenchimento da ficha de inventário. -  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia doze 
de Abril de dois mil e dez, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA: – Foi apresentada a carta datada de 
quinze de Janeiro do corrente ano, enviando Relatório de 
Contas de dois mil e nove e Plano de Actividades e 
Orçamento para dois mil e dez. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COMISSÃO DO CARRO DE CURSO DE GEOGRAFIA DA 
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA: – 
Foi apresentada a carta datada de um de Dezembro de dois 
mil e nove, solicitando a atribuição de um patrocínio destinado 
a apoiar a realização da Queima das Fitas, a ter lugar no 
próximo mês de Maio. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de vinte e cinco euros. ---------------------  
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número cinquenta, datada de cinco de 
Abril do corrente ano, solicitando o apoio dos Municípios com 
vista a minimizar os graves prejuízos ocorridos aquando das 
intempéries na Madeira. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO “OS PIONEIROS DE PORTUGAL”: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e um de Março do 
corrente ano, solicitando a atribuição de apoio financeiro e 
logístico, com vista à realização de Campos de Férias – dois 
mil e dez. --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi apresentado o ofício 
datado de seis de Abril do corrente ano, enviando Relatório 
de Contas de dois mil e nove e Plano de Actividades e 
Orçamento para dois mil e dez. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número oitenta e dois, datado de vinte e 
nove de Março do corrente ano, procedendo à apresentação 
de agradecimento pelo interesse demonstrado pela Autarquia, 
relativamente ao processo número cento e oitenta e oito barra 
dois mil e um, que decorre no Tribunal Judicial de Lagos. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício datado de trinta de Março do corrente 
ano, enviando Relatório de Contas de dois mil e nove. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento e 
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cinquenta e seis, datado de trinta e um de Março do corrente 
ano, enviando Relatório e Contas de dois mil e nove. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e setenta e sete, datado de trinta e um de 
Março do corrente ano, informando que terminou o estágio 
profissional de Swantje Rabea Seumer e enviando cópia do 
Relatório de acompanhamento e avaliação da estagiária. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GLOBALGARVE: – Foi apresentado o Relatório e Contas de 
dois mil e nove e Plano de Actividades para dois mil e dez 
da Globalgarve – Cooperação e Desenvolvimento, S.A. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – PARECER JURÍDICO – APRECIAÇÃO: – A 
Câmara tomou conhecimento do Parecer Jurídico emitido pelo 
Jurista desta Autarquia, que a seguir se transcreve: -------  
“PLANO DE ORDENAMENTO DO PNSACV – DISCUSSÃO 
PÚBLICA – SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS ------------  
A – Dispõe o artigo cento e dezassete, do Decreto-Lei 
número trezentos e oitenta barra noventa e nove, de vinte e 
dois de Setembro, alterado a final pelo Decreto-Lei número 
quarenta e seis barra dois mil e nove, de vinte de Fevereiro, 
o seguinte: -------------------------------------  
“Um – Nas áreas a abranger por novas regras urbanísticas 
constantes de plano especial ou municipal de ordenamento do 
território ou sua revisão, os procedimentos de informação 
prévia, de comunicação prévia e de licenciamento ficam 
suspensos a partir da data fixada para o início do período de 
discussão pública e até à data da entrada em vigor daqueles 
instrumentos de planeamento. ------------------------  
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Dois – Cessando a suspensão do procedimento nos termos do 
número anterior, este é decidido de acordo com as novas 
regras urbanísticas em vigor. -------------------------  
Três – Caso as novas regras urbanísticas não entrem em 
vigor no prazo de cento e cinquenta dias desde a data de 
início da respectiva discussão pública, cessa a suspensão do 
procedimento, devendo neste caso prosseguir a apreciação do 
pedido até à decisão final de acordo com as regras 
urbanísticas em vigor á data da sua prática. -------------  
Quatro – Não se suspende o procedimento nos termos do 
presente artigo quando o pedido tenha por objecto obras de 
reconstrução ou de alteração em edificações existentes, desde 
que tais obras não originem ou agravem desconformidade com 
as normas em vigor ou tenham como resultado a melhoria 
das condições de segurança e salubridade da edificação. ----  
Cinco – Quando haja lugar à suspensão do procedimento nos 
termos do presente artigo, os interessados podem apresentar 
novo requerimento com referência ás regras do plano colocado 
à discussão pública, mas a respectiva decisão final fica 
condicionada à entrada em vigor das regras urbanísticas que 
conformam a pretensão. ----------------------------  
Seis – Caso o plano seja aprovado com alterações ao 
projecto a que se refere o número anterior, os interessados 
podem, querendo, reformular a sua pretensão, dispondo de 
idêntica possibilidade aqueles que não tenham feito uso da 
faculdade prevista no mesmo número.” -----------------  
QUANTO AO PROCEDIMENTO RESULTANTE DE PEDIDOS DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------  
B – Dispõe o artigo decimo sétimo (efeitos), do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
com a redacção que resulta da Lei número sessenta barra 
dois mil e sete, que: ------------------------------  
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“Um – A informação prévia favorável vincula as entidades 
competentes na decisão sobre um eventual pedido de 
licenciamento ou apresentação de comunicação prévia da 
operação urbanística a que respeita e, quando proferida nos 
termos do número dois, do artigo decimo quarto, tem por 
efeito a sujeição da operação urbanística em causa, a efectuar 
nos exactos termos em que foi apreciada, ao regime de 
comunicação prévia e dispensa a realização de novas 
consultas externas. --------------------------------  
Dois – O eventual pedido de licenciamento ou apresentação 
de comunicação prévia prevista no artigo anterior deve ser 
efectuado no prazo de um ano após a decisão favorável do 
pedido de informação prévia e, no caso do previsto na parte 
final do número um, é acompanhado de declaração dos 
autores e de coordenador dos projectos de que a operação 
urbanística respeita os limites constantes da decisão da 
informação. --------------------------------------  
Três – Decorrido o prazo fixado no número anterior, o 
particular pode requerer ao presidente da câmara a declaração 
de que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que 
levam à anterior decisão favorável, devendo o mesmo decidir 
no prazo de vinte dias e correndo novo prazo de um ano 
para efectuar a apresentação dos pedidos de licenciamento ou 
de comunicação prévia se os pressupostos se mantiverem ou 
se o presidente da câmara municipal não tiver respondido no 
prazo legalmente previsto. ---------------------------  
Quatro – Não se suspendem os procedimentos de 
licenciamento ou de comunicação prévia requeridos ou 
apresentados com suporte em informação prévia nas áreas a 
abranger por novas regras urbanísticas, constantes de um 
plano municipal ou especial de ordenamento do território ou 
sua revisão, a partir da data fixada para o início da discussão 
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pública e até à data da entrada em vigor daquele 
instrumento.” ------------------------------------  
C – Do exposto resulta que tendo havido uma informação 
prévia favorável antes do início da discussão pública, o 
procedimento de licenciamento ou de comunicação prévia não 
se suspende (artigo decimo sétimo, número quatro, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, com a redacção que resulta da Lei número 
sessenta barra dois mil e sete, de quatro de Setembro. ----  
D – Sendo certo que o interessado terá de respeitar o prazo 
de um ano a que se refere o número dois deste mesmo 
artigo, requerendo, em tal prazo o pedido de licenciamento ou 
apresentando a comunicação prévia, sob pena de caducarem 
os efeitos de informação prévia favorável. ---------------  
QUANTO AO LICENCIAMENTO ---------------------------  
E – Os procedimentos resultantes de pedidos de licenciamento 
cujo projecto de arquitectura não tenha merecido qualquer 
deliberação da Câmara Municipal até ao início da discussão 
pública da proposta do plano suspendem por força do artigo 
décimo sétimo, número um, do Decreto-Lei número trezentos 
e oitenta barra noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, 
na versão resultante da publicação do Decreto-Lei número 
quarenta e seis barra dois mil e nove. -----------------  
F – Sendo que a apreciação do projecto de arquitectura, no 
caso de pedido de licenciamento relativo a obras previstas nas 
alíneas c), d), e), f) e g), do número dois, do artigo 
quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, com a versão da Lei número sessenta 
barra dois mil e sete, de quatro de Setembro, incide sobre a 
sua conformidade com planos municipais de ordenamento do 
território, planos especiais do ordenamento do território, 
medidas preventivas, áreas de construção prioritária, servidões 
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administrativas, restrições de utilidade pública e quaisquer 
outras normas legais e regulamentares relativas ao aspecto 
exterior e à inserção urbana e paisagística das edificações, 
bem como sobre o uso proposto (número um, do artigo 
vigésimo), caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente 
quanto ao pedido, como lhe impõe o número três, do artigo 
vigésimo, do citado diploma, antes do início da discussão 
pública da proposta do plano, por tal facto, não suspende os 
procedimentos de licenciamento, sendo que ao caso concreto, 
se aplicará necessariamente, o número quatro, do artigo 
décimo sétimo deste diploma, porquanto o mesmo só se 
justifica pela salvaguarda dos direitos e expectativas legítimas 
adquiridas no processo. ----------------------------  
G – O mesmo critério aplicar-se-á às operações de 
loteamento que tenham merecido deliberação favorável, ao 
abrigo do artigo vinte e três deste diploma, antes do início da 
discussão pública. ---------------------------------  
QUANTO À COMUNICAÇÃO PRÉVIA -----------------------  
H – Conforme resulta do artigo trinta e seis, do Decreto-Lei 
número trezentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
na versão da Lei número sessenta barra dois mil e sete, o 
Presidente da Câmara Municipal com a faculdade de 
delegação nos vereadores deve rejeitar a comunicação prévia 
quando verifique que a norma viola as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de 
plano municipal de ordenamento do território ou as normas 
técnicas de construção em vigor ou ainda viola os termos de 
informação prévia anterior, no prazo de vinte dias a contar da 
entrega da comunicação e de mais elementos a que se refere 
o artigo trinta e cinco. -----------------------------  
I – Caso não o faça significa que a aceitou (artigo trinta e 
seis – A) --------------------------------------  
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J – Se esta aceitação ocorreu antes do início da discussão 
pública da proposta do plano, pode prosseguir a concretização 
das obras previstas na referida comunicação prévia, porquanto 
esta situação não é abrangida pelo artigo cento e dezassete, 
do Decreto-Lei número trezentos e oitenta barra noventa e 
nove, de vinte e dois de Setembro, alterado a final pelo 
Decreto-Lei número quarenta e seis barra dois mil e nove, de 
vinte de Fevereiro. --------------------------------  
QUANTO AO PROCEDIMENTO A TER SOBRE AS COMUNICAÇÕES 

PRÉVIAS POSTERIORES AO INICIO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA 

PROPOSTA DE UM PLANO, PARA LOTES CRIADOS POR OPERAÇÕES DE 
LOTEAMENTO CUJO ALVARÁ SE ENCONTRE VÁLIDO OU QUE AS 

INFRA-ESTRUTURAS URBANAS TENHAM SIDO RECEPCIONADAS 

DEFINITIVAMENTE. ----------------------------------  
L – Um alvará de loteamento em vigor, não pode ser 
alterado por qualquer plano especial de ordenamento do 
território, por falta de base legal para o efeito. -----------  
M – Consequentemente as regras para a edificação em cada 
lote são inalteráveis por tal plano especial de ordenamento, 
sendo pois completamente desnecessária a suspensão do 
procedimento administrativo, necessária à realização de tais 
obras, consubstanciando mesmo tal suspensão, a violação do 
princípio de proibição do excesso, nos actos da Administração 
Pública (Principio da Proporcionalidade artigo quinto, do 
C.P.A.). ---------------------------------------  
N – Daí resulta claro, que não se suspendem os 
procedimentos administrativos que visem a edificação em lotes 
de alvarás de loteamento em vigor ou de alvarás de 
loteamento onde já tenha havido a recepção definitiva das 
infra-estruturas urbanas. ----------------------------  
QUANTO AO PROCEDIMENTO A TER QUANTO AO LICENCIAMENTO DE 
OBRAS EM PARCELAS DE AGLOMERADOS URBANOS, CUJA PROPOSTA 
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DO PLANO EM DISCUSSÃO NÃO PREVÊ QUALQUER ALTERAÇÃO 

QUANTO AOS ÍNDICES URBANÍSTICOS EM VIGOR. --------------  
O – Remete-se para a resposta dada no ponto anterior.” ---  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – PROTEL – SOLIDARIEDADE ACTIVA – DOIS MIL E 
DEZ – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. --------  
PONTO DOIS – CANDIDATURAS A APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: --  
ARIANA SOARES OLIVEIRA – No seguimento da deliberação de 
onze de Agosto do  ano transacto, foi apresentado o oficio 
número seiscentos e doze, datado de vinte e seis de Março 
do corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur enviando declaração da Segurança Social 
propondo a atribuição do escalão A para a aluna Ariana 
Soares Oliveira, a frequentar o quarto ano, na EB um de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Face à declaração apresentada, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Ariana Soares 
Oliveira. ----------------------------------------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – MICHAEL JOHN LEWIS: – Foi apresentado o 
requerimento em que Michael John Lewis, vem solicitar que a 
factura referente ao consumo do mês de Julho de dois mil e 
nove, seja recalculada de acordo com a prorrogativa da 
deliberação de Câmara de oito de Agosto de dois mil e seis, 
por se ter verificado uma rotura no ramal de abastecimento de 
água. ------------------------------------------  
Atendendo que a rotura se verificou no sistema de rega anexo 
à moradia, conforme deliberação de Câmara de doze de 
Janeiro do corrente ano, a solicitação em apreço não reúne 
requisito para ser deferida, por falta de enquadramento legal, 
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pelo que a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao 
requerente não ser possível rectificar a factura emitida e já 
paga. ------------------------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – PAULA CRISTINA DA COSTA CORREIA RAMOS – 
ACTUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL – REGIME DE RENDA 
APOIADA – RUA DO CENTRO DE SAÚDE – BLOCO A – 
PRIMEIRO ANDAR – IGREJA NOVA: – Tendo por base a 
Informação número vinte e cinco, datada de um de Abril do 
corrente ano, da Secção de Expediente Geral, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, fixar em duzentos euros o valor 
da renda mensal do fogo sito na Rua do Centro de Saúde, 
Bloco A, primeiro andar – Igreja Nova, propriedade desta 
Autarquia e arrendado à Senhora Paula Cristina da Costa 
Correia Ramos, para o ano dois mil e dez, com efeitos a 
partir de um de Abril de dois mil e dez. ---------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – CRÉDITO AGRÍCOLA – ESTUDO PRÉVIO PARA 
QUIOSQUE BANCÁRIO – LARGO DO MERCADO – IGREJA 
NOVA – ALJEZUR: – Foi apresentado pela Crédito Agrícola um 
pedido de parecer quanto ao Estudo Prévio para construção 
de um Quiosque Bancário, a instalar no Largo do Mercado, 
sito em Igreja Nova – Aljezur. -----------------------  
Face ao teor constante na Informação número cinquenta e 
seis barra dois mil e dez – FA, da Divisão de Urbanismo e 
Habitação, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar a 
requerente que não existem condições para instalação do 
quiosque bancário solicitado. -------------------------  
Não obstante, a Autarquia reconhece a importância e a 
necessidade da instalação de um ATM nesta zona da Vila de 
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Aljezur, pelo que continua disponível para estudar outras 
soluções. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – ANA PAULA SERRÃO PINTO – PEDIDO DE 
CERTIDÃO – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de cinco de Abril do corrente ano, exarado 
na Informação número onze barra dois mil e dez – PC, da 
Divisão de Urbanismo e Habitação, referente ao requerimento 
apresentado no passado dia dezassete de Março, por Renato 
Patrício Fernandes, na qualidade de Solicitador de Ana Paula 
Serrão Pinto, solicitando que lhe seja certificado em como a 
parcela de terreno sita na Rua dos Serrões, em Rogil, 
freguesia de Rogil e Municipio de Aljezur, com a área de 
quinhentos e sessenta vírgula oitenta e dois metros quadrados, 
a confrontar do Norte com a Rua dos Serrões, Sul com 
herdeiros de Henriqueta Jesus Silva, Nascente com Jorge 
Manuel Rosado Jesus e Poente com Isabel Maria Serrão 
Pinto, inscrita na matriz sob o artigo mil quatrocentos e vinte, 
constitui unidade autónoma antes da entrada em vigor do 
Decreto-Lei número duzentos e oitenta e nove barra setenta e 
três, de seis de Junho. ----------------------------  
Que, de acordo com a referida Informação, certifica que: ---  
Um – A parcela de terreno, com a área de quinhentos e 
sessenta vírgula oitenta e dois metros quadrados, localizada no 
aglomerado urbano do Rogil, constitui unidade autónoma antes 
da entrada em vigor do Decreto-Lei número duzentos e 
oitenta e nove barra setenta e três, de seis de Junho, não 
existindo o ónus da fraccionamento previsto naquele diploma 
legal. ------------------------------------------  
PONTO TRÊS – POSSESSIONES – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO E AGRÍCOLA EM CARRIÇAL – ALJEZUR: – Foi 
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apresentado o requerimento em que Possessiones – Sociedade 
Imobiliária, Lda, na qualidade de proprietária de um prédio 
misto, sito em Carriçal, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo setenta e nove, da Secção AQ, e a parte urbana sob 
os artigos nove mil oitocentos e quarenta – P, nove mil 
oitocentos e quarenta e um – P e nove mil oitocentos e 
quarenta e dois – P, da freguesia e Municipio de Aljezur e, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número oito mil cento e quarenta e sete, vem, nos termos do 
artigo decimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 
sessenta barra dois mil e sete, de quatro de Setembro, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de uma moradia e de uma construção agrícola, 
no local acima mencionado. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente 
do seguinte: -------------------------------------  
Dado que a pretensão se localiza em área abrangida pelo 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o 
presente procedimento (licenciamento, informação prévia ou 
comunicação prévia) encontra-se suspenso por força do início, 
no passado dia dezoito de Março, do prazo de discussão 
pública da revisão do Plano de Ordenamento do referido 
Parque, tal como estabelece o número um, do artigo cento e 
dezassete, do Decreto-Lei número trezentos e oitenta barra 
noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número quarenta e 
seis barra dois mil e nove, de vinte de Fevereiro. --------  
A suspensão referida cessa com a entrada em vigor das 
novas regras urbanísticas, devendo a decisão final posterior, 
ter em conta o disposto no artigo sessenta e sete, do 
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Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro. ----------------------  
No caso de não se verificar a entrada em vigor das novas 
regras, após o prazo de cento e cinquenta dias seguidos, a 
contar do início da discussão pública, cessa a suspensão 
acima mencionada, sendo aplicadas à pretensão as regras 
urbanísticas anteriormente em vigor. --------------------  
PONTO QUATRO – AD NATURA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E 
TURÍSTICA, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO 
RURAL, EM CARRIÇAL – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que AD Natura – Sociedade Imobiliária e 
Turística, Lda, na qualidade de proprietária de um prédio 
misto, sito em Carriçal, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo setenta e oito, da Secção AQ, e a parte urbana sob 
os artigos nove mil setecentos e noventa – P e nove mil 
setecentos e oitenta e nove – P, da freguesia e Municipio de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número oito mil cento e cinquenta, vem, nos 
termos do artigo decimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
levar a efeito a construção de um Empreendimento Turístico 
em Espaço Rural, no local acima mencionado. -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente 
do seguinte: -------------------------------------  
Dado que a pretensão se localiza em área abrangida pelo 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o 
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presente procedimento (licenciamento, informação prévia ou 
comunicação prévia) encontra-se suspenso por força do início, 
no passado dia dezoito de Março, do prazo de discussão 
pública da revisão do Plano de Ordenamento do referido 
Parque, tal como estabelece o número um, do artigo cento e 
dezassete, do Decreto-Lei número trezentos e oitenta barra 
noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número quarenta e 
seis barra dois mil e nove, de vinte de Fevereiro. --------  
A suspensão referida cessa com a entrada em vigor das 
novas regras urbanísticas, devendo a decisão final posterior, 
ter em conta o disposto no artigo sessenta e sete, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro. ----------------------  
No caso de não se verificar a entrada em vigor das novas 
regras, após o prazo de cento e cinquenta dias seguidos, a 
contar do início da discussão pública, cessa a suspensão 
acima mencionada, sendo aplicadas à pretensão as regras 
urbanísticas anteriormente em vigor. --------------------  

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM: - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES: - Pelo Senhor 
Presidente foi apresentada a proposta que a seguir se 
transcreve:- -------------------------------------  
“Proposta:- -------------------------------------  
Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos 
nesta autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto 
orçamental que exige parcimónia na utilização dos meios 
financeiros ao dispor do Município, sem prejuízo dos níveis de 



REUNIÃO DE 13.04.10 

Pág.  16

eficiência, eficácia e garantia da qualidade do serviço prestado 
aos cidadãos;-------------- 
Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade 
em que se deve basear a estabilidade económica-financeira e 
funcional da autarquia, na estrita obediência aos parâmetros 
que devem circunscrever o recrutamento de pessoal no 
corrente ano, no estrito respeito pelas previsões do aludido 
instrumento jurídico;--------------- 
Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de respostas 
às exigências operacionais e ao equilíbrio dos serviços, 
conforme previsto no mapa de pessoal para o corrente ano, 
constamos ser necessário recrutar os seguintes trabalhadores, 
com recurso à constituição de relação jurídica de emprego 
público conforme se indica:--------------------------
--------------------------------  
Contrato por tempo indeterminado:---------------------
----------------- 
Um-Assistente Técnico, para o Sector de Armazém, Máquinas 
e Viaturas;-------- 
Um-Encarregado Operacional, para o Sector de Ambiente e 
Salubridade   Pública 
Contrato por tempo determinado:----------------------
----------------- 
Um-Assistente Operacional–Administrativo, para o Sector de 
Expediente da Secção de Expediente Geral;--------------
------------------------------------ 
Atenta à circunstância que as referidas contratações se 
enquadram no contexto de admissão de pessoal, sem 
implicação global de acréscimo de custos no orçamento de 
dois mil e dez;-----------------------------------
-------------- 
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Considerando que no corrente ano, houve as saídas dos 
Assistentes Operacionais, Hermenegildo Duarte Pacheco e 
Amândio Pedro, sendo que aposentação deste se verificou a 
trinta e um de Dezembro de dois mil e nove, mas 
repercutindo-se o seu efeito a dois mil e dez, prevendo-se 
igualmente que até final do presente ano seja aposentado o 
Assistente Operacional, Manuel João da Silva, que a 
Assistente Técnica Cláudia Isabel Regino Correia, vai estar 
ausente, por licença parental, até vinte de Outubro;--------
------------------------------------------ 
Atenta todas as circunstâncias acima aludidas e considerando 
que o recrutamento dos postos de trabalho já mencionados, 
são imprescindíveis para que o Município cumpra com as suas 
atribuições e competências constitucionalmente previstas, 
assegurando aos cidadãos um serviço sem prejuízo dos níveis 
de eficiência, eficácia e garantia da qualidade, proponho que 
se proceda à abertura dos seguintes procedimentos 
concursais:--------------------------------------
----------------- 
- Celebração de Contrato por Tempo Indeterminado com um 
Assistente Técnico, para o Sector de Armazém, Máquinas e 
Viaturas;------------------------------ 
- Celebração de Contrato de Trabalho por Tempo 
Indeterminado com um Encarregado Operacional, para o Sector 
de Ambiente e Salubridade Pública;------- 
- Celebração de Contrato de Trabalho a Termo Certo com 
um Assistente Operacional – Administrativo, para o Sector de 
Expediente da Secção de Expediente Geral;--------------
--------------------------------------------- 
Mais proponho, por questões de economia de recursos e dada 
a urgência dos actos consubstanciado no interesse público, em 
caso de impossibilidade de ocupação de todos os postos de 
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trabalho com recurso a trabalhadores com relação jurídica de 
emprego publico por tempo indeterminado, se proceda ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego 
publico por tempo determinado ou sem relação jurídica de 
emprego publico previamente estabelecida.”---------------
-- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do 
Senhor Presidente da Câmara, autorizando, nos termos do 
artigo quarto do Decreto-Lei número duzentos e nove barra 
dois mil e nove, de três de Setembro, a abertura dos 
procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores 
para os seguintes postos de trabalho:- 
UM:- Um contrato por tempo indeterminado:-um Assistente 
Técnico para o Sector de Armazém, máquinas e viaturas;-um 
Encarregado Operacional para o Sector de Ambiente e 
Salubridade Pública;--------------------------------
-------- 
DOIS:- Um contrato por tempo determinado:-um Assistente 
Operacional- Administrativo, para o Sector de Expediente da 
Secção de Expediente Geral.------ 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e quinze minutos, mandando que, 
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de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, 
José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 

 


